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Em Belém, oncopediatra esclarece dúvidas sobre câncer infantil

O câncer infanto-juvenil é um tema
em constante discussão, mas ganhou
destaque neste mês, pois o Dia Internacional de Luta contra o Câncer In-

fantil foi comemorado em 15 de fevereiro. No Hospital Oncológico Infantil
Octávio Lobo (HOIOL), em Belém (PA),
a data foi marcada por ações de cons-

cientização sobre a importância do
diagnóstico precoce da doença.
O tratamento desperta muita angústia e diversos questionamentos
naqueles que acompanham a luta de
seus filhos contra a doença. Com o intuito de minimizar as dúvidas, a oncopediatra, Alayde Wanderley, conduziu
a “Prosa no HOIOL” — nome dado ao
projeto — com informações sobre o
câncer infantil. “Nosso objetivo é manter os familiares do paciente informados durante o tratamento oncológico,
pois sabemos que as dúvidas sempre
existirão, mas quanto menores elas forem, acaba facilitando o acompanhamento”, afirma a médica.

tantes que participarão do projeto.
Os voluntários auxiliarão na busca
por gestantes de alto risco e de pacientes grávidas que apresentarem

sintomas do zika vírus. Ainda há vagas
disponíveis para participar do projeto
e as inscrições podem ser feitas pelo
link: https://goo.gl/DTG6OS.

Zika vírus: voluntários participam de integração em Jundiaí
O Hospital Universitário (HU), em
Jundiaí (SP), iniciou, no dia 16 de fevereiro, a integração com os inscritos
para o voluntariado no Projeto de
Pesquisa Zika Vírus que será desenvolvido no hospital, em parceria com
a Faculdade de Medicina de Jundiaí.
O treinamento foi ministrado pela pediatra Rosa Estela Gazeta, a enfermeira Manoela Rodrigues e pela psicóloga
Mariângela Martins. A integração contou com 25 participantes. O encontro
abordou as últimas notícias sobre o
vírus, a importância do trabalho do
voluntariado e o acolhimento das ges-

Agência do HEUE registra mais de 1.780 transfusões de sangue
Uma experiência do Hospital Estadual de Urgência e Emergência
(HEUE), em Vitória (ES), tem conseguido superar o desafio de garantir as transfusões de sangue
necessárias para todos os pacientes atendidos. A Agência Transfusional, inaugurada em fevereiro de
2015, em parceria com a equipe
multidisciplinar, promove ações
de conscientização para atrair
pessoas dispostas a doar sangue,
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e as encaminha para o Centro de
Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes). Desde sua
formação, foram realizadas 1.781
transfusões na unidade.
“A existência do serviço hemoterápico é uma conquista. A atuação
da Agência Transfusional ultrapassa a demanda assistencial, graças
às ações educacionais realizadas.’’,
destaca o diretor Técnico da unidade, Altemar Paigel.
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Serviço Social do HEGV promove identificação de pacientes

O setor de Serviço Social do Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV), no
Rio de Janeiro, realiza um importante
trabalho para ajudar pacientes a encontrar seus familiares. Um exemplo é
a paciente Thaís, que deu entrada no
HEGV sem sobrenome e apenas lembrava do nome do bairro onde morava.
Os assistentes sociais analisam as

fichas de encaminhamento ao hospital e entram em contato com a
região onde o paciente foi encontrado. Nesse caso, o Serviço Social procurou a Delegacia de Descoberta de
Paradeiros (DDPA) e enviou fotos da
paciente. A delegacia informou que
uma família procurava uma pessoa
com as mesmas características de

Thaís. Os familiares já tinham ido ao
HEGV, mas isso aconteceu antes da
internação na unidade. Thaís estava
desaparecida há 10 dias e ficou emocionada ao rever a mãe.
No ano passado, 57 pacientes que
deram entrada no HEGV, sem identificação, tiveram sua identidade revelada com o auxílio do Serviço Social.

Hospital 5 de Outubro realiza treinamento para colaboradores
O Núcleo da Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP), do Hospital
5 de Outubro (HCO), em Canaã dos
Carajás (PA), organizou, no dia 3 de
fevereiro, um treinamento sobre Gerenciamento de Riscos e Notificação
e Tratativa de Eventos para a Comissão de Gerenciamento de Riscos da
unidade. A ação foi ministrada pela
coordenadora do NQSP, Luciene Rocha. O objetivo foi estimular a busca contínua pelo aprimoramento da
cultura de Segurança do Paciente.
“O treinamento foi aplicado de ma-

neira estratégica na instituição, esclarecendo diversas dúvidas de toda
a equipe. Vamos manter esse ritmo
de aprimoramento para alcançar-
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mos, de fato, a cultura voltada para a
Segurança do Paciente”, comentou o
colaborador Washington Luiz Viana,
analista do NQSP.
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